
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 04/12/D
veřejné dražby dobrovolné

ve smyslu § 17 a násl. Zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
_________________________________________________________________________________________________________________

Článek I.

OZNAČENÍ OSOB

1.1. Navrhovatel:      Mgr. Karel Touschek, insolvenční správce dlužníka         
                                 LENALI CZ s.r.o.

IČ 263 53 156, se sídlem Plzeň, Slovanská 475/60, PSČ 326 00 
       zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14816

                        
1.2. Dražebník:     FIST Praha s.r.o.

                       IČ 639 83 079, Oderská 333, 196 00 Praha 9 – Čakovice
                     zastoupená: Mgr. Monikou Maznou – jednatelem společnosti
                       zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 40013

Článek II.
VYHLÁŠENÍ DRAŽBY, MÍSTA A DATUM KONÁNÍ

2.1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje veřejná dražba dobrovolná. Dražba se bude konat v pátek               

28. prosince 2012 v 11,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary. Zahájení dražby bude 
provedeno po ukončení zápisu účastníků dražby, prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu.

Článek III.
PŘEDMĚT DRAŽBY

3.1. Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitosti jsou 
evidované u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, obec Kasejovice a 
katastrální území Kasejovice,  zapsané na listu vlastnictví č. 1345. Předmět dražby bude dražen jako jedna 

dražební položka. 

3.2. Katastrální úřad, katastrální území, list vlastnictví, seznam nemovitostí atd.:

Okres : CZ0324 Plzeň-jih                                          Obec:                        557862 Kasejovice
Kat. území : 664308 Kasejovice                                     List vlastnictví:       1345

Pozemky:
Parcela Výměra ( m2) Druh pozemku                           Způsob využití                         Způsob ochrany

  St. 464               2106             zastavěná plocha a nádvoří
   St. 526                  91            zastavěná plocha a nádvoří                                            
   St. 593                   77            zastavěná plocha a nádvoří   
        505/9            4041            ostatní plocha                               manipulační plocha

Stavby:
Typ stavby
Část obce,č.budovy Způsob využití               Způsob ochrany                                           Na parcele              

   Kasejovice, č.p. 337 výroba                                                    St. 464   
   bez čp/če                                      výroba                                                    St. 526
   bez čp/če                                      garáž                                                                                                    St. 593

3.3. Cena předmětu dražby byla zjištěna odhadem ceny v místě a čase obvyklé. Vypracovala Ing. Marcela 
Prokopová, znalec jmenovaný KS v Praze pro obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí a Ing. 
Ivana Zounarová, znalec pro oceňování majetku pro věci nemovité dne 31.10.2012, a to na částku 
celkem4.200.000,- Kč.



3.4. S předmětem dražby jsou spojeny tyto právní vztahy a závazky:
         -       Zahájení Insolvenčního řízení na základě vyhlášení Krajského soudu v Plzni,                                    

č.j. KSPL 54 INS 6168/2010-A-2 ze dne 3.6.2010
         -      Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 6168/2010-A-30 ze dne 27.8.2010 

  bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Účinky rozhodnutí 
  nastaly dne 27.8.2010

-       Nakládat s majet.podst.jen se souhl. správce dle insolv.zák.
 Listina: Usnesení insolvenčního soudu o nařízení předběžného opatření (§ 113 zák.č. 182/2006 Sb.)  

        Krajský soud v Plzni 54 INS-6168/2010 ze dne 09.06.2010, uloženo na prac. Plzeň-město
- Nařízení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Divadelní 2728/3a, 301 00 

Plzeň
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud Plzeň-město 75 EXE-4530/2010-8 ze dne 
15.09.2010, uloženo na prac. Plzeň-město

- Nájemní smlouva na dobu neurčitou s platností od 1.6.2010 na částku 20.000,- Kč měsíčně

3.5. Dle ust. § 285 odst. 1 a § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona zpeněžením předmětu 
dražby v konkursu zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Zpeněžením předmětu dražby 
v konkursu  zanikají též zástavní práva, zadržovací práva, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod 
práva nebo postoupení pohledávky k zajištění. Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na 
předmětu dražby zůstávají přechodem vlastnictví dražbou nedotčena.

3.6. Popis skutečného stavu nemovitosti:
Jedná se provozní areál sestávajícího z objektu výroby č.p. 337, objektu výroby bez čp/če a stavby garáže bez 
čp/če s pozemky st.pč. 464, st.pč. 526, st.pč. 593 a pč. 505/9 katastrální území a obec Kasejovice, okres Plzeň-
jih.  Kasejovice jsou situovány cca 45 km jihovýchodním směrem od města Plzně, cca 35 km severozápadně od 
města Písek.  Občanská vybavenost v místě základní. Nemovitost se nachází na jihovýchodním okraji města 
v zastavěné části obce, v zástavbě rodinných domů, sousedním objektem na západní straně je Dům 
s pečovatelskou službou Kasejovice. Objekt napojen na elektro a kanalizaci. Voda je čerpána z obecních studní. 
Nebylo doloženo právočerpání. Možnost napojení na veřejný vodovod v místě je. 

Provozní areál je užívaný od roku 2006 jako truhlárna s výrobnou nábytku se skladovými, administrativními, 
sociálními a ubytovacím prostorem. Dříve sloužil areál textilní výrobě Šumavan. 
Výrobní areál vznikal postupně. První stavba je datována cca rokem 1969, následně byly dostavěny budovy a 
haly v roce 1978 a 1980. Objekt tvoří jeden celek funkčně i provozně propojený i přes různou dobu vzniku. 

Přístup do areálu je ze zpevněné živičné komunikace p.č. 1636/1, jehož vlastníkem je SEPA CREDIT s.r.o.. 
Jedná se o komunikaci vedoucí k vlakovému nádraží, má charakter veřejného prostranství a je tak i užívána. 
Právo užívání přístupového pozemku vlastníka stavby nebylo doloženo. 

Provozní areál sestávající z nemovitostí:
1/Výrobní hala čp. 337 na st.pč. 464, k.ú. Kasejovice (užívána jako vstup s přijímacími prostory a expozicí 
výrobků, sociální zázemí, administrativní prostory, ubytovací kapacita jedné místnosti se zázemím, výrobna, 
sklady, lakovna, kotelna na tuhá paliva, přístřešek).
Stavba má půdorysný tvar přibližně písmene U. Hala sestává z částí staveb různého stáří, které jsou provozně i 
funkčně propojené. Technologie výstavby je v různých částech různá.

Zastavěná plocha 2.121,16 m2, užitná plocha 1.696.90 m2.

A/ Výrobní hala umístěná při vjezdu do areálu (jižní část) – s přístavbou sociálního zázemí, výstavní místností, 
vzorkovnou, administrativní zázemí, výrobou a sklady.
Objekt je přízemní (kromě malé části u vstupu – částečně podsklepena) se sedlovou střechou nízkého spádu bez 
možnosti zřídit obytné podkroví. Základy betonové s izolací, obvodové zdivo zděné o tl. 0,45 m, stropy rovné, 
krov z dřevěných vazníků, krytina z plechových šablon, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, okna 
dřevěná zdvojená typová, dveře typové do ocelových zárubní, vrata ocelová, podlahy betonová mazanina 
s povrchem plovoucí lamino, keramická dlažba, PVC, v hale betonová mazanina s nátěrem, , rozvody ÚT 
ocelové s radiátory plechovými, rozvody el. 220/380 V, rozvody T a S, sociální centra zařízeny standardními 
zařizovacími předměty.  Zděná část výrobní budovy je dle podkladů a odhadu z roku 1969 a z roku 1974 
s přístavbou sociálního zázemí v roce 1982. Jedná se o vstup s administrativní, sociální a výrobní částí situovaný 
na jihu a východu. Rekonstrukce v roce 1982, v roce 1996 bývalá prodejna u vstupu předělána na ubytovací část, 
vstupní prostory a předváděcí místnost upraveny v roce 2006.



Dispozice:
1.PP – sklad, chodba, schodiště
1.NP – vstup, 2 vzorkovna, sociální zařízení klienti, zaměstnanci, 3 x kancelář, sklad, výrobní hala 

B) Výrobní hala na severu s přístavbou kotelny a přístřešku
Výrobní hala s kotelnou, přízemní, nepodsklepená se sedlovou střechou nízkého sklonu bez možnosti zřídit 
obytné podkroví. Hala s přístavbou má obdélníkový půdorys. Obvodový plášť montovaný z prefabrikovaných 
betonových dílců o tl. 0,12 m, stropy rovné, krov z ocelových vazníků z polystyrbetonovými panely s krytinou 
z plechových šablon, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, částečně chybí, fasáda částečně zateplená, 
nedokončená, bez finální fasádní vrstvy, okna dřevěná zdvojená typová, dveře typové do ocelových zárubní, 
vrata ocelová, podlahy betonová mazanina s nátěrem, keramická dlažba, rozvody ÚT ocelové s radiátory 
plechovými, rozvody el. 230/400 V, rozvody teplé i studené vody, požární hydrant, rozvody stlačeného vzduchu, 
2 x kotel na tuhá paliva, komín zděný. Původní stavba z roku 1969 s přístavbou kotelny v roce 1974 s částečnou 
rekonstrukcí v roce 2006.  V roce 2009 bylo zahájeno zateplení na severní straně – není dokončeno a provedena 
oprava konstrukce střechy a výměna krytiny. 

Dispozice: 1.NP – výrobní hala, kotelna, sklad, stříkací box, kompresor, výměníky a zásoba TUV

C/ Budova ubytovny
Budova umístěna v přední části na západní straně, je nepodsklepená, přízemní, bez obytného podkroví. Základy 
kamenné bez izolací, svislé konstrukce zděné do tl. 0,45 m, střecha sedlová a pultová, krov dřevěný, krytina 
z osinkocementových šablon a z pozinkovaného plechu, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, okna dřevěná 
zdvojená typová, dveře typové do ocelových zárubní, podlahy PVC, rozvody vody T i S, vytápění akumulační 
el.kamna, rozvody el. 230/400 V, sociální centrum zařízeno standardními zařizovacími předměty.
Objekt sloužil jako prodejna do roku 1996, kdy byl přestavěna na ubytovací prostor. 

Dispozice : 1.NP pokoj, kuchyň,sociální centrum,chodba

Nad částí A/ je krytina střechy na hranici svojí životnosti, místy zatéká, chybí žlaby a svody na odvod dešťových 
vod ze střechy, okna jsou dožilá, nedokončené zateplení haly B/, staré původní, místy obnovené nedostatečné 
rozvody ocelové ústředního topení, tloušťka zdí haly B/ 0,12 m s nedostatečným tepelným odporem s následkem 
promrzání a lokální opadávání omítek.

2/Garáž bez čp/če na st.pč. 593 k.ú. Kasejovice
Stavba na severozápadním rohu pozemku obdélníkového půdorysu přízemní, nepodsklepená s plochou střechou. 
Stavba z roku 1980 v původním stavu. Stavba užívána jako sklad.
Zastavěná plocha 77,95 m2, užitná plocha 62,40 m2.

3/ Sklad bez čp/če na st.pč. 526 k.ú. Kasejovice
Stavba z ocelových plechů na kovové konstrukci na zpevněné betonové ploše na východní hranici pozemku 
obdélníkového půdorysu, přízemní, nepodsklepená. Stavba z roku 1980 v původním stavu. Stavba užívána jako 
sklad.
Zastavěná plocha 40,00 m2, užitná plocha 36,00 m2.

4/Pozemky st.p.č 464, st.pč. 526, st.pč. 593 a pč. 505/9 k.ú. Kasejovice
Jedná se o oplocený areál se zpevněnými plochami s možností parkování na vlastním pozemku o celkové 
výměře 6.052 m2.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby jsou uvedeny pouze z dostupných informací.

PROHLÍDKA PŘEDMĚTU DRAŽBY
4.1. Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
         1) 10.12. 2012 v 11,00 hodin         2) 18.12. 2012 v 11,00 hodin

4.2. Sraz zájemců o prohlídku je před objektem dražby. Čas prohlídky bude v přítomnosti více zájemců úměrně 
prodloužen, po vzájemné dohodě lze zajistit prohlídku i v jiném termínu. Pokud vlastník nebo osoba, která 
má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka 
provedena v rámci možností.

4.3. Informace na tel.č. 602 462 210, e-mail: fist.praha@volny.cz



Článek V.
NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ, DRAŽEBNÍ JISTOTA, MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ

5.1. Nejnižší podání činí       3.400.000,- Kč (slovy:třimilionyčtyřistatisíckorunčeských)

5.2. Dražební jistota byla stanovena na částku         400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských)

5.3. Minimální příhoz byl stanoven na částku               10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských)

5.4. Stanovená dražební jistota musí být uhrazena nejpozději do zahájení dražby jedním z následujících 
způsobů:

a) převodem na bankovní účet dražebníka vedený u GE Money Bank, a.s., č.ú. 178026355/0600
b) vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u GE Money Bank,a.s., č.ú. 178026355/0600
c) v hotovosti k rukám dražebníka v kanceláři dražebníka FIST Praha s.r.o., na adrese Libušina 527/36,  

Karlovy Vary dle předchozí telefonické domluvy na tel.č. 602 462 210
d) v hotovosti k rukám dražebníka v místě konání dražby nejpozději však do zahájení dražby
e) formou bankovní záruky – na základě písemného prohlášení banky v záruční listině, že tato banka 

uspokojí dražebníka (věřitele), a to do výše dražební jistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebník o 
plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž 
žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být 
v záruční listině označen následně. FIST Praha s.r.o., IČ 63983079. Bankovní záruka musí být platná 
160 dní ode dne konání dražby. Záručí listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala 
vyplacení peněžité částky, v záruční listině uvedené, s výjimkou písemného požádání o plnění, 
vyplývajícího z bankovní záruky a učiněného ze strany dražebníka. Záruční listina nesmí obsahovat ani 
žádná jiná ustanovení, která by jakkoli omezovala dražebníka při uplatňování jeho práv vyplývajících 
mu ze záruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění, vyplývajícího mu ze záruční listiny, jinou 
povinnost (jako např. povinnost učinit předchozí výzvu dlužníkovi nebo doložení dalších písemností.,
než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti uvedené v záruční listině.  Bankovní 
záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území ČR nebo zahraniční bankou oprávněnou působit  
v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, na území České 
republiky a musí být vystavena v českém jazyce.

Skládané dražební jistoty jsou určeny variabilním symbolem; pro právnické osoby IČ, pro fyzické osoby rodné 
číslo.

Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem vyhlášení této dražební vyhlášky a končí zahájením dražby pro 
platbu v hotovosti, pro platbu na účet dražebníka, převodem z účtu (to vše za podmínky připsání dražební jistoty 
na účet dražebníka do zahájení dražby). Dražební jistotu nelze složit platební kartou ani šekem. 

Článek VI.
ÚČASTNÍCI DRAŽBY

6.1. Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje 
podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách (viz § 3 zákona č. 26/2000 Sb. VD).

6.2. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání 
částky z účtu, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.). Dále účastník dražby doloží své čestné 
prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby. Fyzické osoby předloží průkaz totožnosti, právnické osoby 
předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu. Po zápisu 
do „Seznamu účastníků dražby“ bude každé oprávněné osobě přiděleno dražební číslo. Účastníkům dražby, kteří 
se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota složená na účet dražebníka bankovním převodem ve prospěch 
účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to bez zbytečného odkladu. Dražební jistotu složenou 
v hotovosti k rukám dražebníka a dražební jistotu složenou na místě předloženou bankovní zárukou vrátí 
dražebník po převzetí dražebního čísla po ukončení dražby. Listiny, jimiž oprávněné osoby doložily svá práva 
vůči předmětu dražby, nebo vznik pohledávek, vrátí dražebník bez zbytečného odkladu.

Článek VII.
VSTUPNÉ

7.1. Vstupné do dražební místnosti pro návštěvníky dražby, kteří nebudou dražit činní 100,- Kč.



Článek VIII.
CENA DOSAŽENÁ VYDRAŽENÍM

8.1. Dražební jistota, kterou vydražitel zaplatil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou 
vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení dražby 
uhradit dražebníkovi, není-li dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením. Není-li cena 
dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned 
po skončení dražby. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen zbývající část 
ceny dosažené vydražením uhradit nejpozději do 90 dnů ode dne skončení dražby dražebníkovi, a to v hotovosti 
k rukám dražebníka nebo bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka.

8.2. Byla-li složená dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou 
vydražením v plné výši v termínu její splatnosti. Dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení 
celé ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba 
směnkou, platební kartou, šekem je nepřípustná.

8.3. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj k okamžiku udělení 
příklepu vlastnictví předmětu dražby. Okamžikem doplacení celé vydražené částky je dražební úkon pro 
vydražitele bezúplatný.

8.4. Nezaplacení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě zakládá důsledky zmařené dražby, včetně 
odpovědnosti vydražitele, který zmařil dražbu k úhradě nákladů této dražby, případně úhrady nákladů dražby 
opakované. Je-li dražba zmařená vydražitelem, složená dražební jistota se použije na náklady zmařené dražby a 
na náklady opakované dražby. Pokud nepokryje složená dražební jistota tyto náklady, je vydražitel, který 
způsobil zmaření dražby povinen uhradit na vyzvání dražebníka i tu část výše uvedených nákladů, které 
přesahují složenou dražební jistotu.

Článek IX.
ZMĚNA ROZSAHU PRÁV, ZÁVAZKŮ A STAVU

9.1. Podmínky a údaje, které jsou uvedeny v této dražební vyhlášce nelze dodatečně měnit. To neplatí pokud 
dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a sním spojených, nebo stavu, 
v němž se předmět dražby nachází. V tomto případě bude bez zbytečného odkladu vyhotoven dodatek k této 
dražební vyhlášce.

9.2 Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo 
listinami v originále nebo v úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby, jinak je nelze uplatnit.

9.3 Vydražitel může do doby zaplacení ceny dosažené vydražením uzavřít s navrhovatelem nájemní smlouvu o 
užívání předmětu dražby.

Článek X.
PODMÍNKY ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU DRAŽBY

10.1. Předmět dražby bude vydán za podmínky, že vydražitel uhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené 
lhůtě

10.2. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby (úhrada ceny dosažné vydražením ve stanovené 
době a formě) dle §29 Zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je dražebník povinen předat vydražiteli 
předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo 
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli 
za účasti dražebníka bývalý vlastník (popř. navrhovatel). O předání předmětu dražby bude sepsán „Protokol o 
předání předmětu dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník (navrhovatel) a vydražitel. Odmítne-li 
některá z uvedených osob předávací protokol podepsat, poznamená to dražebník v tomto protokolu.

10.3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných 
nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka, které činí 10.000,- Kč bez příslušné 
sazby DPH. 

10.4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z bývalého vlastníka (navrhovatele, popř. držitele) na 
vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou 
v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody 
a odpovědnost za škodu vydražitel.






